
72

МАЈА М. ЋУК

Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд

                      DOI 10.5937/kultura1549072C
                    УДК 821.111.09-31 Лесинг Д.

821.111(71).09-31 Манро А.
      821.09:305

оригиналан научни рад

РОД НА ПО ЛИ ТИ КА У 
РОМАНИ МА ЛЕТОПРЕ

СУМРАКА ДО РИС ЛЕ СИНГ И 
ЖИВОТИДЕВОЈАКАИЖЕНА 

АЛИС МАН РО
Сажетак: Осла ња ју ћи се на виђењa Кејт Ми лет и ње на ту ма че ња 
па три јар ха та из раз ли чи тих пер спек ти ва у де лу Сек су ал на по ли
ти ка, у овом ра ду се ана ли зи ра род на по ли ти ка у ро ма ни ма Ле то 
пре су мра ка До рис Ле синг и Жи во ти де во ја ка и же на Алис Ман ро. 
У оба де ла се су сре ће мо са две ге не ра ци је же на у окви ру ан гло фо не 
кул ту ре се дам де се тих го ди на два де се тог ве ка. Ста ри је про та го
нист ки ње, Кејт у ро ма ну Ле то пре су мра ка и Ади у ро ма ну Жи во
ти де во ја ка и же на, не мо гу да жи ве она ко ка ко би же ле ле и бу ду 
ис по што ва не она ко ка ко за слу жу ју, јер им па три јар хал ни си стем, 
пре ко сво јих ин сти ту ци ја, на ме ће уста ље не обра сце по на ша ња од 
де тињ ства и ра не мла до сти. Ме ђу тим, њи хо ве жи вот не при че 
су на из ве стан на чин по слу жи ле као опо ме на мла ђој ге не ра ци ји 
же на у по ме ну тим ро ма ни ма. Сто га, Мо рин у ро ма ну Ле то пре 
су мра ка, као и Дел у ро ма ну Жи во ти де во ја ка и же на, од би ја ју да 
при хва те сте ре о тип не род не пред ра су де и по ви ну ју се пра ви ли ма 
и оче ки ва њи ма па три јар ха та.

Кључне речи: род на по ли ти ка, До рис Ле синг, Алис Ман ро, 
култура, фе ми ни зам
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У ро ма ни ма Ле то пре су мра ка и Жи во ти де во ја ка и же на 
од сли ка ва ју се из ве сна сте ре о тип на кул ту ро ло шка схва та ња 
и на че ла у ве зи са уло гом же на у Ен гле ској и Ка на ди се дам-
де се тих го ди на два де се тог ве ка. Ка ко код бри тан ске књи-
жев ни це До рис Ле синг, та ко и код ка над ске ау тор ке Алис 
Ман ро, на и ла зи мо на две ге не ра ци је же на. Ста ри је при пад-
ни це жен ског по ла (Кејт у ро ма ну Ле то пре су мра ка и Ади 
у ро ма ну Жи во ти де во ја ка и же на) сво јим по ступ ци ма и 
ис ку ством (не)све сно ути чу на ви ђе ња и жи вот не из бо ре 
мла ђих де во ја ка (Мо рин у ро ма ну Ле то пре су мра ка и Дел 
у ро ма ну Жи во ти де во ја ка и же на), ко ји су не у о би ча је ни за 
схва та ња па три јар хал не кул ту ре.

Дру штво и си стем вред но сти у по ме ну тим де ли ма су об ли-
ко ва ни од стра не па три јар ха та на на чин о ко ме пи ше Кејт 
Ми лет у де лу Сек су ал на по ли ти ка. У оба ро ма на кул ту ра 
охра бру је и оче ку је да се же на при ка же као ин фе ри ор но и 
па сив но би ће, ду жно да су зби је соп стве не уну тра шње им-
пул се и иде а ле и у пот пу но сти се под ре ди ме ри ли ма па три-
јар хал них ин сти ту ци ја, ка ко не би би ла осу ђи ва на. Ме ђу-
тим, про та го нист ки ње Ле син го ве и Ман ро о ве по ка зу ју ка ко 
се пре ва зи ла зи спу та ва ју ћи и пре ва зи ђен кул ту ро ло шко-
поли тич ки обра зац сте ре о ти па и мар ги на ли за ци је.

У де лу Сек су ал на по ли ти ка, Ми ле то ва ту ма чи па три јар хал-
ни си стем из не ко ли ко пер спек ти ва: иде о ло шке, би о ло шке, 
со ци о ло шке, кла сне, еко ном ске и обра зов не, ан тро по ло шке 
и пси хо ло шке. Ова те о ре ти чар ка се фо ку си ра на „од но се за-
сно ва не на мо ћи, до го во ре у ко ји ма јед на гру па осо ба би-
ва кон тро ли са на од стра не дру ге”.1 Ана ли зи ра ју ћи ства ра-
ла штво Д. Х. Ло рен са, Хен ри ја Ми ле ра, Нор ма на Меј ле ра 
и Жин Же неа, Кејт Ми лет по ка зу је да се „кон тро ли са на“ 
гру па од но си на цео жен ски род, под ре ђен па три јар ха ту и 
си сте му у ко ме „сва ки об лик мо ћи у дру штву, укљу чу ју ћи 
и при нуд ну си лу по ли ци је, у пот пу но сти је у ру ка ма му-
шка ра ца”.2 Ми ле то ва ис ти че ка ко се, иа ко не по сто ји пре-
ци зно би о ло шки уста но вље на раз ли ка из ме ђу по ло ва, већ 
у по ро ди ци, без об зи ра на кла су, под сти че фор ми ра ње од-
ре ђе ног иден ти те та же не ко ји под ра зу ме ва ин фе ри ор ност, 
не са мо стал ност и не зна ње, не моћ, као и мо рал ну ока ља-
ност и за слу же ну мар ги на ли зо ва ност у од но су на му шки 
пол. У окви ру иде о ло ги је па три јар ха та се ис ти че да „му шку 
супер и ор ност оси гу ра ва су пер и о ран ста тус код му шкар ца, 

1 Mil let, K. (2000) Se xu al Po li tics, Ur ba na and Chi ca go: Uni ver sity of Il li no is 
Press, p. 23. Сви пре во ди ци та та са ен гле ског је зи ка М. Ћ.

2 Исто, стр. 23.
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а инфе ри о ран код же на”.3 Над ре ђе ност му шка ра ца за сни ва 
се на „агре си ји, ин те ли ген ци ји, си ли и ефи ка сно сти”4, док 
су же не под ре ђе не због сво је „па сив но сти, не зна ња, сми ре-
ности, чед но сти и не е фи ка сно сти“.5

Ми ле то ва на сто ји да об ја сни ка ко ова по де ла на „му шке” 
и „жен ске” лич не осо би не ни је у то ли кој ме ри би о ло шки 
усло вље на, већ је та ко ђе „кул ту ро ло шки по др жа ва на кроз 
од га ја ње, ис хра ну и ве жбе”6 и „при хва та ња си сте ма вред но-
сти ко ји ни је би о ло шки”.7 Де ца су на во ђе на да се по на ша ју 
на на чин ка ко се под ра зу ме ва да при пад ни ци њи хо вог по-
ла тре ба да се по на ша ју, јер „сва ки тре ну так жи во та де те та 
је траг ка ко он или она мо ра ју да ми сле и по на ша ју се да 
би ис пу ни ли или за до во љи ли зах те ве ко је им род на ме ће”.8 
Глав на ин сти ту ци ја пре ко ко је се па три јар хат оства ру је, по 
ми шље њу Ми ле то ве, је сте по ро ди ца, у окви ру ко је „па три-
јар хат до де љу је оцу ско ро пот пу но вла сни штво над же ном 
и де цом, укљу чу ју ћи и пра ва на фи зич ко зло ста вља ње и, у 
че стим слу ча је ви ма, уби ство и про да ју”.9

У ве зи са ви ђе њем па три јар ха та из пер спек ти ве кла се, Ми-
ле то ва из но си за ни мљи во твр ђе ње да „је дан од глав них де-
ло ва ња кла се у окви ру па три јар ха та је сте да окре ну јед ну 
же ну про тив дру ге, ства ра ју ћи у про шло сти жи вот ни ан-
та го ни зам из ме ђу кур ве и све ти це, а у са да шњо сти из ме ђу 
же не од ка ри је ре и до ма ћи це”.10 Ова кво ства ра ње ја за из-
ме ђу при пад ни ца жен ског по ла до при но си ло је и до при но-
си раз је ди ња ва њу и спре ча ва њу со ли дар но сти и гру пи са ња 
за рад за јед нич ког де ло ва ња. Сто га, же не су има ле и има ју 
ма ње мо гућ но сти да се од у пру кон стант ном до во ђе њу у 
под ре ђен по ло жај и ус кра ћи ва њу на фи нан сиј ску са мо-
стал ност и обра зов но и ин те лек ту ал но уса вр ша ва ње. Ка ко 
се из но си у де лу Сек су ал на по ли ти ка, кроз ве ко ве „же на-
ма, као не у ва же ним осо ба ма без прав ног ста ту са, ни је се 
до зво ља ва ло ствар но де ла ње у обла сти еко но ми је, јер оне 
ни су мо гле да са ме по се ду ју или има ју пра во”.11 Еко ном ска 
не зави сност же не се и да нас „по сма тра са не по ве ре њем”,12 

3 Исто, стр. 26.
4 Исто.
5 Исто.
6 Исто, стр. 27.
7 Исто.
8 Исто, стр. 31.
9 Исто, стр. 33.
10 Исто, стр. 38.
11 Исто, стр. 39.
12 Исто, стр. 40.
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док се, у образов ном сми слу са мо „ни жи или мар ги на ли-
зо ва ни огран ци”13 ху ма ни стич ких на у ка сма тра ју до ме ном 
же на, али су озбиљ ни је на у ке и про дук тив ни ја за ни ма ња 
резервиса на за мушкар це.

Му шки род, од но сно па три јар хат, има ју кон тро лу за хва љу-
ју ћи си ли ко ју су „ин сти ту ци о на ли зо ва ли” „кроз њи хо ве 
прав не си сте ме”,14 и на кoje се осла ња ју „ка ко у ван ред ним 
окол но сти ма, та ко и као све при су тан ин стру мент за стра ши-
ва ња”.15 Ми ле то ва на во ди раз ли чи те при ме ре у па три јар-
хал ним кул ту ра ма где се окрут но сти пре ма же на ма прав да ју 
оби ча ји ма, ре ли ги о зним про пи си ма или пи са ним или не пи-
са ним прав ним ак ти ма.

По себ но је за ни мљи во ан тро по ло шко об ја шње ње па три јар-
ха та од стра не Кејт Ми лет, где она твр ди да:

„Ни су са ме же не под па три јар ха том раз ви ле сим бо ле ко-
ји ма се опи су ју. По што су, ка ко при ми тив ни, та ко и ци ви-
ли зо ва ни све то ви – му шки све то ви, иде је ко је об ли ку ју 
кул ту ру у ве зи са же на ма су про дукт му шка ра ца. Сли ка о 
же на ма, ка ко је по зна је мо, је сте сли ка ство ре на од стра не 
му шка ра ца и про мо ви са на да за до во љи њи хо ве по тре бе. 
Ове по тре бе из ви ру из стра ха да су же не дру го.”16

Док је му шка рац пред ста вљао чи сто ту, моћ, су пер и ор ност, 
же на се сма тра ла не чи стом, као не моћ но би ће, у „ка стри ра-
ном“ ста њу, ин фе ри ор на и не до стој на да до так не об ред не 
пред ме те или обе ду је са му шкар ци ма.

„Го то во сва ки мо ћан круг у са вре ме ном па три јар ха ту је му-
шка гру па,”17 на во ди Ми ле то ва. У ова квим цен три ма мо ћи 
су на ста ја ле и пре но ше не ве ков не сте ре о тип не ви зи је о же-
на ма ко је се од сли ка ва ју у мно го број ним ми то ви ма, као што 
је мит о Пан до ри и Па ду у ко ји ма Ми ле то ва ис ти че сна гу 
по гре шно уко ре ње них док три на ко је „осу ђу ју жен ску осо-
бу кроз ње ну сек су ал ност и об ја шња ва ју ње ну по зи ци ју као 
до бру за слу же ну ка зну за пра ро ди тељ ски грех због чи јих 
не срећ них по сле ди ца људ ска ра са још увек ис па шта”.18 На 
сли чан на чин, у окви ру ту ма че ња па три јар ха та из пси хо ло-
шке пер спек ти ве, Ми ле то ва по ми ње ка ко се мар ги на ли зо-
ва ност же на и ми зо ги ни ја до во ди у ве зу са ра си змом, јер 
се у оба слу ча ја под ре ђе ној гру пи при пи су је „ин фе ри ор на 

13 Исто.
14 Исто, стр. 43.
15 Исто.
16 Исто, стр. 46.
17 Исто, стр. 48.
18 Исто, стр. 52.
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интели ген ци ја, по ди ла же ње ин стинк ти ма или фи зич ком за-
до вољ ству, исто вре ме но при ми тив на и на лик на деч ју осе-
тљи ва при ро да, из ве сна скло ност и на ги ња ње ка за до во ља-
ва њу чул них на го на, по мир љи вост са соп стве ним усу дом 
ко ја је у скла ду са до ка зом да га за слу жу ју, под ла скло ност 
да об ма ну, и са кри ју пра ва осе ћа ња”.19

По ме ну та ви ђе ња Кејт Ми лет о уло зи же не у дру штву мо гу 
се пре по зна ти у ро ма ни ма  Ле то пре су мра ка До рис Ле синг 
и Жи во ти де во ја ка и же на Алис Ман ро. Сте ре о тип на ка-
рак те ри за ци ја по ло ва, ко ја оте жа ва жи вот же на ма, при сут на 
је у оба ро ма на. 

На по чет ку ро ма на Ле то пре су мра ка, ви ди се да је глав на 
про та го нист ки ња Кејт Бра ун де фи ни са на је ди но кроз уло гу 
мај ке и до ма ћи це и да сма тра да јој не при ли чи да ода бе ре 
дру га чи је:

„Да је са ма од лу чи ва ла, ишла би бо са, из у ла ча ра пе, но си-
ла не што као ха вај ску муу-муу или са ри или са ронг, та ко 
не што, а ко са би јој па да ла на ра ме на. Не до зво ља ва се би 
да по из гле ду про цве та јер је, кад су де ца по че ла да од-
ра ста ју, при ме ти ла да ни ка ко не во ле кад она осло бо ди 
соп стве ну при ро ду.”20

На кон уда је, ко ју опи су је као „од ла зак са по зо ри шне сце не 
где ти апла у ди ра хи ља ду љу ди, у там ну гар де ро бу”,21 Кеј ти-
на лич ност се пре тва ра у па сив ну до ма ћи цу од ко је се оче-
ку је да по сту па она ко ка ко би њен су пруг, де ца и це ло куп на 
кул ту ра же ле ли и оче ки ва ли. Ње на жи вот на пу та ња не пре-
ста но се при ла го ђа ва по тре ба ма ње не по ро ди це, та ко да је 
она „оти шла са му жем на кон фе рен ци ју, вра ти ла се из по-
ро дич них раз ло га, по но во га по се ти ла у сеп тем бру, а ње на 
пу то ва ња увек су се по кла па ла са вре ме ном пу то ва ња ње не 
де це као што је, на рав но, мо ра ло да бу де. Де ца су це ло ле то 
од ла зи ла и до ла зи ла из ра зних кра је ва Евро пе.22

Ме ђу тим, слу чај но се за по слив ши као пре во ди лац за Свет-
ску ор га ни за ци ју за ис хра ну, по што су њен су пруг и че тво ро 
де це би ли на сво јим ис пла ни ра ним про пу то ва њи ма, уви ђа 
ка ко би би ло да се опре де ли ла за дру га чи ји жи вот ни из бор. 
Уме сто иден ти те та до ма ћи це пре ма ко јој је по ро ди ца „по-
сту па ла као са бо га љем”,23 без по тре бе да је ува жи, раз ме ни 

19 Исто, стр. 57.
20 Le sing, D. (2007) Le to pre su mra ka, Zre nja nin: Ago ra, str. 11.
21 Исто, стр. 53.
22 Исто, стр. 12.
23 Исто, стр. 92.
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ин фор ма ци је или ура ди не што за њу, Кејт са да при ја да је 
као за по сле ну же ну ува жа ва ју због ње ног зна ња и ис ку ства:

„Са да, ето, се ди Кејт Бра ун, она ква ка ква је увек би ла, са-
мо стал на, са соп стве ном па ме ћу, и гле да свет са фа са дом 
са мо не знат но дру га чи јом од оне ко ју одр жа ва од сво је 
ше сна е сте го ди не.”24

Слич но сво јој при ја те љи ци Ме ри Фин чли, чи јој хра бро сти 
у во ђе њу сло бод ног жи во та се ди ви кроз цео ро ман, Кејт се 
оти ску је у дру га чи ји жи вот, па чак и у афе ру са мла ђим љу-
бав ни ком, сма тра ју ћи да се до вољ но под ре ђи ва ла и по ни жа-
ва ла, тр пе ћи афе ре свог му жа и при ла го ђа ва ју ћи се ње го вим 
по тре ба ма:

„Го ди на ма је Кејт, ко ја је про во ди ла нео п ход но вре ме ис-
пред мно го раз ли чи тих огле да ла, би ла у ста њу да ви ди то 
што он ви ди, кад му је ли це не по сред но из над ње ног. Ох, 
све то та ко за ма ра, та ко по ни жа ва... Је ли за и ста про ве ла 
то ли ке го ди не сво га жи во та – го то во си гур но да се ра ди 
о го ди на ма! – пред огле да лом? Баш као и све же не. Го ди-
не про ве де не у сну или у за но су. Би ра ли же на ње га, или 
до пу шта се би да он иза бе ре њу, јер се ње му сви ђа то ли це 
на ко је је то ли ко па зи ла, и то ли ко га до ди ри ва ла, и окре-
та ла на јед ну и на дру гу стра ну – то је не чу ди, уоп ште је 
не чу ди!”25

На ве де ни део уну тра шњег мо но ло га Кејт мо же по слу жи ти 
као илу стра ци ја ан тро по ло шког об ја шње ња па три јар ха та од 
стра не Ми ле то ве. Кејт је од уда је не го ва ла иден ти тет ко ји јој 
је на мет нут у скла ду са ка рак те ри сти ка ма ње ног ро да. 

Ис цр пље на, за пу ште на и дру га чи ја од Кејт Бра ун ко ја по сто-
ји три де сет го ди на, пре тр пев ши бо лест на про па лом од мо ру 
са љу бав ни ком Џе ри јем, глав на ју на ки ња на кра ју из најм-
љу је стан од де вој ке Мо рин у Лон до ну, ка ко би се при са бра-
ла и при пре ми ла за су срет са сво јом по ро ди цом и по вра так 
у свој ста ри иден ти тет:

„Схва та да ће тре ну так по врат ка у вла сти ту по ро ди цу би-
ти дра ма ти чан, би ло да се до тад при бе ре – дру гим ре чи-
ма, вра ти се би она квој ка кву је они по зна ју, би ло да од лу-
чи да то не учи ни... Ве ро ват но не мо же да оста не ова ква 
ка ква је сте?”26

Де вој ка ко ја из да је со бу Кејт, Мо рин, от при ли ке има го ди-
на ко ли ко и ћер ка на ше глав не про та го нист ки ње и сво јим 

24 Исто, стр. 43.
25 Исто, стр. 148.
26 Исто, стр. 43.
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по на ша њем и раз ми шља њи ма под се ћа на ду хов ну вер зи ју 
Кејт из мла да лач ких да на, пре не го што се уда ла, та ко да 
њих две по ста ју као мај ка и ћер ка, и пред ста вља ју жен ске 
еквивaленте Ле о пол да Блу ма и Сти ве на Де да лу са из Улик са. 

Мо рин не же ли да бу де „про ма ше на”, „бед ни џак”27 као ње-
на мај ка, или по пут Кејт ко ја се „при ла го ђа ва ла као лут ка”28 
патријархaлној кул ту ри, те је у ве ли кој ди ле ми да ли да се 
уда и ког мом ка да ода бе ре. Све у све му, за ни мљи во је да би 
оба нај и зве сни ја удва ра ча, ка ко Фи лип, над ме ни оп штин ски 
функ ци о нер са си гур ним по слом, та ко и Ви ли јам, бо гат и 
ау то ри та ти ван ари сто кра та, хте ли да је об ли ку ју по сво јим 
по тре ба ма, као што је муж Кејт, Мајкл, учи нио са њом.

Фи лип, при ли ком за јед нич ке ве че ре са Мо рин и Кејт, не све-
сно се от кри ва у тој на ме ри из ја вом „Не же лим да се оже-
ним с то бом ка ква си са да. Али знам ка ква си у ства ри”.29 
Он до и ста успе ва да из ме ни Мо рин по сле из ве сног вре ме на, 
што не при ме ћу је са мо Кејт, већ и са ма Мо рин, ко ја од би ја 
про сид бу: 

„Пред ста вља не што што је сам ство рио? Мо рин се про-
ме ни ла. Из ње не по ја ве не ста ло је фан та зи је. Но си не у-
па дљив ко стим, ко су је спле ла у пле те ни це омо та не око 
гла ве, као у Гре чен.”30

Ме ђу тим, у по след њој сце ни у ро ма ну на за ба ви Мо рин, кад 
Кејт од ла зи из ње не ку ће, ви ди мо да и Ви ли јам не га тив но 
ре а гу је на ис по ља ва ње Мо ри ни не ин ди ви ду ал но сти:

„Јед но став но не до зво ља вам да бу деш та ко луц ка ста – ре-
че Ви ли јам из и гра ва ју ћи ста ри јег бра та и по ку ша ва ју ћи 
да јој от ме за мо ту љак жу те ко се оба ви јен око згло ба.”31

Обо ји ца удва ра ча Мо рин при па да ју „ар хе тип ским му шкар-
ци ма Ле син го ве”,32 на сли ка ним као ка ри ка ту ре ко је не мо-
гу да за ми сле дру га чи ју ствар ност од оне ко ју они же ле и 
усиље но на ме ћу.33

Слич на схва та ња и ис ку ство као Мо рин у ро ма ну Ле то пре 
су мра ка има глав на про та го нист ки ња Дел Џор дан у ро ма-
ну Жи во ти де во ја ка и же на. Док на од лу ку Мо рин ути че 

27 Исто, стр. 174.
28 Исто.
29 Исто, стр. 179.
30 Исто, стр. 43.
31 Исто, стр. 43.
32 Blo om, H. (2003) Do ris Les sing, Bro o mall: Chel sea Ho u se Pu blis hers, p. 2.
33 Исто, стр. 2.
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прича Кејт Бра ун о Ме ри Фин чли и ње ном сло бод ном по на-
ша њу за па три јар хал не окви ре, на Дел има ути цај по на ша ње 
ње не мај ке.

Као што Фи лип из ра жа ва сум њу у спо соб ност Мо рин у ро-
ма ну Ле то пре су мра ка, осо би ни па три јар хал ног си сте ма о 
ко јој Кејт Ми лет пи ше, Дел је ра но при ме ти ла да је де да 
стриц Крејг сма трао да је „хи ро ви та и глу па”,34 иа ко уоп ште 
ни је та ква. Док Мо рин успе ва ју да збу не у ње ним стре мље-
њи ма на го ва ра ња ро ди те ља, на Дел од нај ра ни јег де тињ ства 
има ју ути ца ја ње не ба ба тет ке Ел спет и Грејс, чи је де ла ње 
се до во ди у ве зу са твр ђе њем Ми ле то ве да се у па три јар ха ту 
у окви ру кла се ра ди на окре та њу же на јед не про тив дру гих. 

Про вин ци јал ски дух две ста ри је ро ђа ке ко је је ам би ци ја 
пла ши ла под ра зу ме вао је да ћеш „ако иза бе реш да не ура-
диш не што, на кра ју ис па сти мно го му дри ји и ви ше ћеш по-
што ва ти се бе не го ако то ура диш”35. Иа ко се, под ути ца јем 
тет ке Ел спет и те ти це Грејс, Дел сти ди по на ша ња сво је мај-
ке ко ја се су прот ста вља не ра зум ном, су је ве р ном и ли це ме р-
ном из ра жа ва њу ве ре и ре ли ги о зних прак си,36 сме ло из но си 
сво је про ниц љи ве на уч не те о ри је о тран сплан та ци ји очи ју37 
и фи ло зоф ско раз ми шља ње на те му шта је чо век,38 по сте-
пе но је уви ђа ла ме ђу соб ну слич ност ко ја се за сни ва ла на 
за ми сли „не мо жеш се дру га чи је од бра ни ти осим зна њем”.39 

Ка ко Ева Ма ри Кро лер из но си, иа ко је Дел дру га чи ја у сво-
јим те жња ма од же на, де во ја ка и де вој чи ца у свом окру же-
њу, ипак је и она, по пут њих „плод мен та ли те та ма лог ка-
над ског гра да”.40 Као де вој чи ца, Дел је још увек у ди ле ми 
да ли да раз от кри је „жеђ”,41 од но сно скло но сти и ин те ре со-
ва ња слич на мај чи ним, као што је љу бав пре ма ен ци кло пе-
ди ја ма, или да при гр ли на ви ке и си стем раз ми шља ња тет ке 
Ел спет, те ти це Грејс и дру гих су гра ђа на ко ји би са по ни жа-
ва ју ћим то ном го во ри ли „Ви де ли смо пи смо тво је ма ме у 
но ви на ма”. Ова њи хо ва ре че ни ца је по ка зи ва ла  „ко ли ко су 
пу ни пре зи ра, ка ко су су пер и ор но му ча љи ви и ис пу ње ни за-
ви шћу, ти љу ди ко ји су у ста њу да це ли свој жи вот про ве ду 

34 Man ro, A. (2013) Ži vo ti de vo ja ka i že na, Zre nja nin: Ago ra, str. 37.
35 Исто, стр. 45.
36 Исто, стр. 54.
37 Исто, стр. 56.
38 Исто, стр. 55.
39 Исто, стр. 54.
40 Kröller, Е. (2004) The Cam brid ge Com pa nion to Ca na dian Li te ra tu re, Cam-

brid ge: Cam brid ge Uni ver sity Press, p. 200.
41 Man ro, A. нав. де ло, стр. 75.
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умрт вље но, уоп ште не осе ћа ју ћи по тре бу да учи не или ка жу 
би ло шта вред но па жње”.42

Мај ка Дел пред ста вља ла је су шту су прот ност у од но су на 
две по ме ну те ста ри це, јер „ње на ди рект ност, ње на же сти на 
на тре ну так би их па ра ли зо ва ле и са мо би треп та ле гле да ју-
ћи је, бр зо и бес по моћ но, као да им је пред очи ма не ка ужа-
са ва ју ћа све тлост.43 Мај ка је из ра жа ва ла не го до ва ње „отво-
ре но и не по гре ши во, као ло ше вре ме”,44 а, код тет ке Ел спет 
и те ти це Грејс „раз го во ри ко ји су во ђе ни има ли су ви ше 
ни воа, ни шта ни је мо гло да бу де из ре че но ди рект но, сва ка 
ша ла мо гла је да се вра ти као бу ме ранг”,45 док је њи хо во не-
го до ва ње би ло „по пут тан ких за ре за жи ле том, збуњива ло је, 
из чи ста ми ра”.46

Иа ко је Ади Мо ри сон, мај ка Дел, услед за бри ња ва ју ћих по-
ро дич них окол но сти има ла про пуст у фор мал ном обра зо ва-
њу, тај не до ста так је на док на ђи ва ла не пре ста ним ра дом на 
се би и те жњом да са зна је, учи и ин те лек ту ал но се из диг не 
из над ко ло те чи не и про вин ци је ма ло гра ђан ског жи во та у 
ко ме су бу ја ли сте ре о ти пи и ду хов на учма лост. Ова кво раз-
ми шља ње ути ца ло је да се Дел од мла да лач ких да на згра жа-
ва над пот це њи вач ким од но сом па три јар хал не иде о ло ги је и 
да ве што из бе га ва да се пре тво ри у ти пич ну де вој ку ко јој 
је је ди ни циљ да се уда и ба ви се три ви јал ним по сло ви ма, 
за раз ли ку од при ја те љи це На о ми, ко ја вре ба до бру при ли-
ку да се удо ми. За хва љу ју ћи Ади, Дел ће по ста ти јед на од 
про та го нист ки ња ко ја „озна ча ва но ве по зи ци је са ко јих се 
го во ри”, ка ко Ко рал Ен Ха у елс опи су је до при нос ју на ки ња 
Ман ро о ве фе ми ни стич ким иде ја ма.47

У ве зи са раз во јем На о ми ног иден ти те та и ње ним ута па њем 
у мен та ли тет и ка рак тер кул ту ро ло шки из об ли ко ва них ко-
ле ги ни ца Мо ли и Кар ле, Дел ко мен та ри ше: „Ка да би до шла 
код ме не, или ја би ла код ње, ни је пре ста ја ла да при ча о њи-
хо вим ди је та ма, стал ној не зи те ла, ка ко шам по ном пра ти ко-
су, о ха љи на ма, ди ја фраг ми (Мо ли је би ла уда та го ди ну да на 
а Кар ла је тре ба ло да се уда у ју ну)”.48 На ша глав на про-
та го нист ки ња оштро осу ђу је ви ђе ње свог вре ме на и своје 
средине, са же то у тек сту јед ног аме рич ког пси хи ја тра:

42 Исто, стр. 91.
43 Исто, стр. 43.
44 Исто, стр. 44.
45 Исто.
46 Исто.
47 Ho wells, C. A. (1998) Ali ce Mun ro, Van co u ver: UBC Press, p. 4.  
48 Man ro, A. нав. де ло, стр. 195.
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„Он је пи сао да се раз ли ка из ме ђу му шког и жен ског на-
чи на раз ми шља ња мо же ла ко илу стро ва ти та ко што ће мо 
за ми сли ти де ча ка и де вој чи цу ко ји се де на клу пи у пар ку 
и гле да ју у пун ме сец. Де чак ће раз ми шља ти о све ми ру, о 
ње го вој бес ко нач но сти и та јан ству; де вој чи ца ће раз ми-
шља ти, ’Мо рам да опе рем ко су ’.”

„Ужа сно сам се из нер ви ра ла ка да сам то про чи та ла; мо ра-
ла сам да ба цим ча со пис у стра ну. Од мах ми је би ло ја сно 
да ја не раз ми шљам као та де вој чи ца; пун ме сец ме ни ка-
да ни је под се ћао и до кле год сам жи ва не ће ме под се ћа ти 
на то да опе рем ко су.”49

Ме ђу тим, за тре ну так се чи ни да ће Дел, у љу бав ном за но су 
за Гар не том Френ чом, из не ве ри ти сво је прин ци пе и са ве те 
сво је мај ке и уда ти се за чо ве ка ко ји би за сно вао са њом по-
ро ди цу, али тек на кон што она по ста не члан ње го ве Цр кве и 
под усло вом да жи ве са ње го вом по ро ди цом и по ње го вим 
на че ли ма. На ив ни раз го вор и за дир ки ва ње у ре ци да би Дел 
тре ба ло да се кр сти, сим бо лич но по ка зу је Гар не то ву те жњу 
да је под ре ди се би, као и у слу ча ју Кеј ти них и Мо ри ни них 
иза бра ни ка у Ле ту пре су мра ка:

„’Е, он да се кр сти!’ гур нуо ме је пот пу но под во ду, ис-
ко ри стив ши мо ју не спрем ност. Из ро ни ла сам ка шљу ћи и 
ду ва ју ћи нос.”

„Сле де ћи пут се не ћеш та ко ла ко из ву ћи! Др жа ћу те под 
во дом све док не ка жеш да хо ћеш! Ре ци са ма да ћеш се 
кр сти ти или ћу те кр сти ти ја, без об зи ра...”.50

Ка ко се твр ди у ра ду Ус по ста вља ње тра ди ци је у са вре ме
ној ка над ској књи жев но сти: „док се бо ри ла под во дом, ми-
сли ла је да се бо ри за свој жи вот”.51 Ова сце на је озна чи ла 
крај ро ман се и учвр сти ла код Дел од лу ку ка кав жи вот же ли 
за се бе. Иа ко не успе ва да до би је сти пен ди ју за пре сти жни 
фа кул тет, оме те на љу бав ним за но сом и из ла сци ма са Гар-
не том, не на ме ра ва ни да се пре да и по ви ну је пра ви ли ма 
сво је сре ди не. У епи ло гу са зна је мо да је ре а ли зо ва ла „иде је 
о ро ма ну”52 ин спи ри са ним род ним гра дом. Уме сто да до-
зво ли да за о ста ла сре ди на њу из об ли чи, Дел је, по пут јед-
ног од ју на ка у ње ном ро ма ну – фо то гра фа ко ји је сни мао 

49 Исто, стр. 196-197.
50 Исто, стр. 258.
51 На стић, Р. The Qu est for Tra di tion in Con tem po rary Ca na dian Fic tion, 

Ре чи – ча со пис за је зик, књи жев ност и кул ту ро ло шке сту ди је бр. 4, 
ур. Фи ли по вић, Н. (2011), Бе о град: Фа кул тет за стра не је зи ке – Ал фа 
универзитет, стр. 104-115.

52 Man ro, A. нав. де ло, стр. 265.
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„потпуно нео бич не, чак застрашујућe”53 фо то гра фи је, као 
од раз у огле да лу, дра ма тич но раз от кри ла из глед и по гле де 
сво је кул ту ре.

На осно ву ове упо ред не ана ли зе у ко јој је ва жан удео има-
ло те о риј ско ви ђе ње о па три јар ха ту од стра не Кејт Ми лет, 
ви ди мо ко ли ко су ути ца ји у фор ми ра њу иден ти те та же на у 
окви ру ан гло фо не кул ту ре у ро ма ни ма Ле то пре су мра ка 
До рис Ле синг и Жи во ти де во ја ка и же на Алис Ман ро слич-
ни. У оба де ла се ин си сти ра на из ве сним кул ту ро ло шким 
прет по став ка ма у ве зи са по зи ци јом же не у дру штву, ко је 
мла ђа ге не ра ци ја про та го нист ки ња успе ва да са вла да или 
за о би ђе, за хва љу ју ћи ути ца ју и ис ку ству ста ри је ге не ра ци је. 

У ро ма ну Ле то пре су мра ка, спо зна ја Кејт да би би ло бо ље 
да ни је за не ма ри ла чи тав је дан аспект сво је лич но сти и по-
ви но ва ла се род ним сте ре о ти пи ма у сво јој око ли ни, ути ца-
ће на раз ми шља ње и из бор ње не мла де по зна ни це Мо рин. 
На сли чан на чин, ре че ни це и по ступ ци мај ке глав не про та-
го нист ки ње Дел у ро ма ну Жи во ти де во ја ка и же на Алис 
Ман ро, спре ча ва ју је да при хва ти на мет нут иден ти тет од 
стра не сво је кул ту ре. За па жа ња и ре ак ци је ових ју на ки ња 
оба ро ма на, од сли ка ва ју по те шко ће же на да се оства ре као 
лич но сти услед уса ђе них ве ков них сте ре о ти па о по ло ви ма 
ко је про па ги ра па три јар хат.
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Abstract

By relying on Kate Millett’s views and her interpretations of patriarchy 
from different perspectives in Sexual Politics, this paper analyses the 
position of women in the novels The Summer Before the Dark by Doris 
Lessing and Lives of Girls and Women by Alice Munro. In both novels 
we come across two generations of women in anglophone culture in 
the seventh decade of the twentieth century. The older protagonists, 
Kate, in The Summer Before the Dark and Addie, in Lives of Girls 
and Women, cannot live in the way they want or be appreciated in 
the way they deserve, because patriarchal culture has imposed certain 
patterns of behaviour from their childhood and early youth. However, 
their life stories have served as a warning to younger generations in 
the mentioned novels. Therefore, Maureen, in The Summer Before the 
Dark, as well as Del, in Lives of Girls and Women, refuse to accept the 
stereotypical gender prejudices and to obey the rules and expectations 

of patriarchy.
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